
РІШЕННЯ 
 

спеціалізованої вченої ради 
про присудження ступеня доктора філософії 

 
Спеціалізована вчена рада ДФ 2022-08 в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України, 

місто Харків прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії 

у галузі знань 08 «Право» на підставі прилюдного захисту дисертації 

«Конституційно-правовий інститут громадянства в системі сучасних 

міграційних процесів» за спеціальністю 081 «Право»  

 
17 лютого 2023 року. 

 
Макаров Михайло В’ячеславович 1995 року народження, 

громадянин України, освіта вища: закінчив у 2018 році Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Право». 

 
Працює: фізична особа-підприємець, м. Харків з 2022 р. до цього часу. 

 
Дисертацію виконано у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, м. Харків. 

 
Науковий керівник – Слінько Тетяна Миколаївна, кандидатка 

юридичних наук, професорка, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, завідувачка кафедри конституційного права України. 

 
Здобувач має 17 наукових публікацій за темою дисертації, з них 1 

стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні, 3 статті у наукових 

фахових виданнях України: 

1. Макаров М. В. Основоположні принципи інституту громадянства: 

jus soli та jus sanguinis. Вісник Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». Випуск 29. 2020. С. 120–125. 



2. Макаров М. В. Моделі античного громадянства та їх особливості в 

історичній ретроспективі. Правова позиція. Видавничий дім «Гельветика». 

2022.    № 2 (35). С. 93–96. 

3. Макаров М. В. Аналіз поняття трудового мігранту в сучасних 

умовах глобалізації. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. 

С. 627–629. 

 
У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради:  
Дахова І.І., кандидатка юридичних наук, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, доцентка кафедри конституційного 

права України, оцінка позитивна без зауважень.  
 
Ткаченко Є.В., кандидат юридичних наук, доцент, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри 

конституційного права України, оцінка позитивна без зауважень.  
 
Софінська І.Д., докторка юридичних наук, професорка, Інститут 

права, психології та інноваційної освіти Національного університету 

«Львівська політехніка», професорка кафедри теорії права та 

конституціоналізму, оцінка позитивна без зауважень.  

 
Щербанюк О.В., докторка юридичних наук, професорка, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, завідувачка кафедри 

процесуального права, оцінка позитивна без зауважень.  

 
Даніл'ян О.Г., доктор філософських наук, професор, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри 

філософії, оцінка позитивна без зауважень. 

 
Результати відкритого голосування:  

"За" – 5 членів ради,  

"Проти" – немає.  



На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада 

присуджує Макарову Михайлу Вячеславовичу ступінь доктора філософії у 

галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Олег ДАНІЛ’ЯН
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